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REKORDOWE GRANIE W OSTRZESZOWIE!
Za rok minie ćwierć wieku, odkąd 

gra Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Nawet osoby, którym dźwięki 
Owsiakowej orkiestry nie zawsze 
brzmią czysto, doceniają pomoc, jaka 
na przestrzeni tych lat trafi ła do szpitali 
i innych placówek medycznych, przy-
czyniając się do uratowania niejednego 
ludzkiego istnienia. Życia ludzkiego nie 
wolno przeliczać na pieniądze, a jed-

nak miliony, setek milionów złotych, 
jakie przez 24 fi nały WOŚP ofi arowali 
Polacy, trudno przecenić. W tej gó-
rze pieniędzy swój maleńki 
udział mają także mieszkań-
cy Ostrzeszowa i naszego 
powiatu. Owszem, różnie 
bywało, zdarzały się też lata, 
gdy w Ostrzeszowie milkło 
orkiestrowe granie - ale to 
już przeszłość. W ostatnim 
czasie mobilizacja wolon-
tariuszy i wszystkich osób 
zaangażowanych w WOŚP 
jest tak wielka, że z roku na 
rok sypią się do skarbonek 
kolejne rekordowe sumy. 
Do ubiegłorocznych 28 
tysięcy dorzucono następ-
ne tysiące, co dało wręcz 
niewiarygodne osiągnięcie 
42.694,97 zł. Wynik ten ma 
szansę ulec zwiększeniu. 
Wszystkim, co swój grosik 
rzucili do puszki lub w inny 

sposób przekazali na rzecz orkiestry, 
wielkie dzięki! 

Pieniądze są ważne, nawet bar-
dzo ważne, gdy zbiera się je na jakiś 
szczytny cel, lecz nie najważniejsze. 
Tym, co odróżnia WOŚP od innych 
charytatywnych przedsięwzięć, jest 

umiejętność przebudzenia u tysięcy 
osób tego czerwonego serduszka, które 
przez tygodnie, miesiące, a niekiedy 

i lata, w nas drzemie. Przemożna jest 
chęć włączenia się w niesienie pomocy. 
Najbardziej uwidacznia się to u mło-
dych, bardzo młodych osób, które już od 
wczesnych godzin niedzielnego poran-
ka, w najróżniejszych miejscach miasta 
stoją z puszkami w ręku. W Ostrze-

szowie było ich 
w tym roku 68, 
zaś łącznie uzbie-
rali do puszek 
kwotę 39.501,32 
zł. Nieco mniejsze 
sumy uzyskano 
ze sprzedaży 
fantów i z prowa-
dzonej w trakcie 
koncertu licytacji. 
Tu największym 
wzięciem cie-
szył się pendrive 
w kształcie ser-
duszka, który zli-
cytowano za 120 
zł. Łącznie zaś 
z licytacji uzyska-
no 3.193,65 zł.

Ostrzeszowskie centrum WOŚP 
tradycyjnie już mieściło się w kinote-
atrze. To zrozumiałe, bowiem od lat 

OCK bierze na swoje bar-
ki prowadzenie akcji, zaś 
przez całe popołudnie na 
scenie kinoteatru odbywały 
się artystyczne występy. 

Rozpoczęła je nasza 
utalentowana młodzież 
tańcząc i śpiewając. Trud-
no nie rozpoznać w tym 
gronie uznanych już wo-
kalistów, jak choćby Marty-
na Bacik, jednak pierwszą 
część występów zdomino-
wali tancerze. Krótkie show 
przedstawiła formacja „But-
terfl y Wings”, a po nich 
sceną zawładnęli młodsi 
i starsi tancerze z „Dance 
Academy Ostrow”. To był 
zaiste porywający kawa-
łek szalonego tańca. Warto 

wspomnieć, że w tej ostrowskiej (jak 
sugeruje nazwa) formacji tańczy spo-
ro młodzieży z Ostrzeszowa i okolic. 
Co roku grają z orkiestrą młodzieżo-
we zespoły, prezentując różnorodną, 
głównie rockową i hip-hopową muzykę. 
Swe wokalno-muzyczne umiejętności 
zaprezentowały m.in.: „Fumix”, „Gara-
żowy Raj” i „Sashaboole”. Komu zaś 
muzyczne granie wydało się za głośne, 
mógł zafundować sobie relaksującą 
przejażdżkę bryczką. 

W tym roku, inaczej niż w latach 
ubiegłych, sporo też się działo w innych 
miejscach. W Starej Kotłowni przy ul. 
Kwiatowej dominowały gry i zabawy 
rodzinne. Było malowanie WOŚP-
-owych serduszek, ale także twarzy. 
Amatorzy ruchu mogli po-
grać w squash i w piłkę, zaś 
po zawodach zjeść smaczną 
grochówkę. Kawałek dalej, 
w Starej Gazowni, atrakcją 
była trampolina dla doro-
słych.  

Dobrym zwyczajem 
WOŚP jest również włącze-
nie się do akcji honorowych 
dawców krwi. Krwiodawcy 
nie zawiedli i do punktu 
krwiodawstwa zgłosiło się 
tego dnia aż 61 osób, ofi aro-

wując 27,4 litry krwi. To piękny odruch 
serca, który w sposób bezpośredni 
przyczynia się do ratowania życia. 
Koresponduje to z głównym celem 
tegorocznego orkiestrowego grania, 
z którego pieniądze przeznaczone zo-
staną na zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów dziecięcych, a także dla 
zapewnienia godnej opieki medycz-
nej seniorów.

***
Około godz. 20.00 kazimierzowską 

basztę rozświetliły iluminacje. Ku nie-
bu wzniosło się orkiestrowe światełko, 
oznajmiając zakończenie 24. Finału 

WOŚP. „MIERZYMY WYSOKO” - takie 
zawołanie towarzyszyło tegorocznej 
akcji. Z dumą możemy stwierdzić, że 
mieszkańcy Ostrzeszowa sprostali 
temu zadaniu.

K. Juszczak
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